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Jaarverslag samenwerking UU & ADEKUS 2021/2022 
 
In dit jaarverslag wordt kort gereflecteerd op de samenwerking tussen de Universiteit Utrecht 
& Anton de Kom Universiteit van Suriname, op basis van de werkzaamheden en bevindingen 
van de commissie ter ondersteuning van de samenwerking.  
 

1. Introductie 
Op 27 augustus 2021 is de samenwerkingsovereenkomst tussen de Utrecht Universiteit en de ADEKUS 
ondertekend door prof. dr. H. Kummeling (rector magnificus UU) en prof. dr. S. Venetiaan (voorzitter 
ADEKUS). De samenwerking is gestoeld op wederzijds respect en vriendschap met als doel het 
aangaan van een partnerschap ter ontwikkeling van beide universiteiten. Hierbij zal invulling gegeven 
worden aan onder meer de volgende thema’s: 

1. Promotieonderzoek en begeleiding  
2. Bijzondere Leerstoelen  
3. Onderzoek 
4. Capaciteitsversterking en toegankelijk maken van het onderwijs 
5. Stafmobiliteit, uitwisseling van expertise en inkijkstages 
6. Begeleiding van mastertheses  
7. Ontwikkelen van masteropleidingen 
8. Online cursussen in exacte vakken 
9. Het stimuleren van samenwerking en interactie tussen studenten en wetenschappers.  

 
Ter implementatie van de geïdentificeerde thema’s is een Gezamenlijke Commissie opgericht 
bestaande uit vertegenwoordigers van beide universiteiten. In dit document treft u een verslag van 
de activiteiten die door de commissie zijn voorbereid en uitgevoerd, teneinde invulling te geven aan 
de gestelde doelen. De Gezamenlijke Commissie had in 2021/2022 de volgende samenstelling:  
- Dr. M. de Lange (voorzitter) (UU) 
- Dr. W. Pherai (ADEKUS) 
- Dr. R. Sobhie (ADEKUS) 
- Prof. dr. Wong (ADEKUS) 
- Dr. Neslo (ADEKUS) 
- Dr. Khodan (ADEKUS) 
- Dr. Brown (UU) 
- Dr. Y. Grift (UU) 

 
2. Activiteiten 2021/2022 

De Commissie is na haar installatie gestart met de jaarplanning voor 2021/2022 met daarin de 
volgende punten voor het academisch jaar 2021/2022:  

1. Organisatie van een symposium  
2. Promotieonderzoek en begeleiding  
3. Stafmobiliteit, uitwisseling van expertise en inkijkstages 
4. Bijzondere Leerstoelen  
5. Onderzoek 
6. Capaciteitsversterking en toegankelijk maken van het onderwijs 
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Ad.1 Organisatie van een symposium 
In februari 2022 is een symposium gehouden tussen beide universiteiten ter proclamatie/promotie 
van de samenwerking. Het doel van het symposium was om bekendheid te geven aan de nieuwe 
samenwerking, de reeds bestaande initiatieven als voorbeeld te stellen en ter verdere identificatie 
van samenwerkingsinitiatieven op het uitvoerend niveau. Aan dit symposium hebben 135 personen 
deelgenomen van beide universiteiten, bestaande uit rectoren, wetenschappers, 
richtingscoördinatoren, managers, technisch administratief personeel en overig personeel. Concrete 
initiatieven die hieruit zijn voortgevloeid:  
- Contact tussen managers en leidinggevenden tussen beide universiteiten op faculteitsniveau 
- Contact tussen wetenschappers, onderzoekers op faculteitsniveau  
- Contact tussen projectgroepen op interfacultair niveau/ instituten  
- Wetenschappers vanuit ADEKUS die behoefte hebben aan coaching / promotiebegeleiding 

 
Ad. 2 Promotieonderzoek en begeleiding  
Naar aanleiding van de vele verzoeken inzake promotiebegeleiding, welke bij het symposium en ook 
daarbuiten werden gestuurd naar de Commissie, is besloten om een behoeftenpeiling te doen onder 
de wetenschappers van de ADEKUS. In april-juli 2022 is een survey uitgevoerd om vast te stellen hoe 
groot de groep is van de wetenschappers bij de ADEKUS die reeds in een promotietraject zitten en/of 
willen starten, en welke behoeften zij hebben. Er is ook gevraagd naar de knelpunten die worden 
ervaren alsook de fase van hun promotietraject waarin de persoon zich bevond.  De survey had een 
hoge respons; 76 wetenschappers (en enkele stafleden)  hebben de survey ingevuld. De resultaten 
zijn in oktober 2022 aan het Bestuur en de decanen van de diverse faculteiten van de ADEKUS 
gepresenteerd. Ook is bij de Universiteit Utrecht een presentatie gehouden waarbij de wensen vanuit 
de Surinaamse zijde van de promovendi zijn weergegeven. De surveyresultaten en het vervolgtraject 
– welke door de commissie zal worden uitgezet – is in oktober 2022 ook met de promovendi 
besproken. In dit kader zijn een drietal initiatieven geidentificeerd voor het academisch jaar 
2022/2023:  

1. Training in het schrijven van een proposal/academische vaardigheden; 
2. Statistische ondersteuning;  
3. Identificeren, matchen van promotoren en promovendi in samenspraak met 

opleidingsdirecteuren/RC’s etc.  
Van een aantal wetenschappers zijn promotoren geïdentificeerd die ook bereid zijn de 
wetenschappers te begeleiden in hun promotietraject. In deze gaat het om de volgende personen: 
- T. Ooft, met als promotor prof. dr. Joop Schippers 
- Filicia File, met als promotor prof. dr. Rianka Rijnhout  

 
Ad. 3 Stafmobiliteit, uitwisseling van expertise en inkijkstages 
In dit kader zijn in september en oktober uitwisselingssessies geweest naar beide partnerinstellingen. 
De voorzitter van de commissie dr. de Lange was voor een kennismakingsbezoek in Suriname. In 
dezelfde periode was er een missie van de UMC voor een bezoek aan FMEW (Faculteit der Medische 
Wetenschappen) en het Academisch Ziekenhuis. In September was commissielid dr. Sobhie in het 
kader van onderzoek en promovendimatching te gast bij de Universiteit Utrecht. De 
uitwisselingsmissies hadden voornamelijk tot doel beide universiteiten dichter bij elkaar te brengen 

https://d.docs.live.net/aec82fec53eaf19b/Documenten/Global%20Engagement/Documenten%20en%20verslagen/Symposium%20UU%20x%20AdeKUS%20(4%20februari%202022).pdf
https://d.docs.live.net/aec82fec53eaf19b/Documenten/Global%20Engagement/Samenwerkingen/AdeKUS/Notulen%20samenwerking%20UU%20x%20AdeKUS%20-%2028%20september%202022.pdf
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door op faculteits-, instituut- en richtingsniveau contactpersonen te identificeren waarmee men 
zelfstandig verder kunnen netwerken .  
In April 2021 is R. Djokarso van FJW (Faculteit der Juridische Wetenschappen) in aanmerking gekomen 
voor een summer course bij de UU. Suriname is als associate partner opgenomen in het CHARM 
project fase 2 van de UU met andere Euopese universiteiten.  
 
Ad. 4 Bijzondere Leerstoelen  
Op afkondiging  van het Ministerie van Buitenlandse zaken van Nederland is door de commissie een 
Bijzondere leerstoel inzake de nagedachtenis van Anton de Kom voorbereid en ingediend. Helaas is 
de UU niet in aanmerking gekomen van deze Leerstoel.  
 
De geformuleerde leeropdracht luidde als volgt: 
 “ Anton de Kom streed tegen de erfenis van slavernij en de daaruit voortkomende ongelijkheid en 
discriminatie. Bijna 80 jaar na zijn dood zijn ongelijkheid en discriminatie helaas nog steeds grote 
maatschappelijke problemen, zowel in Suriname als in Nederland. Deze manifesteren zich op vele 
maatschappelijke terreinen zoals onderwijs (gelijke kansen), volksgezondheid, arbeidsmarkt, migratie 
en leefomstandigheden. Het gedachtegoed van de Kom dwingt om kritisch te kijken naar de 
hedendaagse sociale-maatschappelijke constructies, internationale samenwerkingen en 
globalisering, en te werken vanuit samenwerkingsverbanden in het voordeel van de werkende klasse 
en achtergestelde en/of kwetsbare groepen.  
 
De kerngedachte voor de bijzondere AdeKom leerstoel is dan ook gericht het bevorderen van: Sociale 
Rechtvaardigheid en Welzijn. De leerstoelhouder heeft als leeropdracht het (doen) initiëren van 
wetenschappelijk onderzoek en het aanbieden van onderwijs ter bevordering van en gericht op 
Sociale Rechtvaardigheid en Welzijn in het algemeen. “ 
 
Ad. 5/6 Onderwijs en Onderzoek/Capaciteitsversterking en toegankelijk maken van het onderwijs 
Er zijn incidentele acties voor onderwijs ondernomen. Het betreft hier het zoeken van ondeersteuning 
bij FWNW en DPR. Tussen de opleiding Sociale wetenbschappen van beide universiteiten loopt er ook 
een uitwisleingsprogramma. Er zijn ook initiavieven ondernomen door F. de Hum en dr, Rachel Gillett 
van inzake studies en onderzoek over dekolonisatie. Op het gebeid van onderzoek zijn onderstaande 
initiatieven voortgezet:  

➢ Met Yolanda Grift van UU heeft Rosita Sobhie 3 onderzoeksprojecten in uitvoering: 1) Migratie 
en armoede; 2) Economische ontwikkeling van het binnenland van Suriname; 3) Zero sum 
perspective of gender status in Suriname. In september 2022 hebben dr. Rosita Sobhie en dr. 
Yolanda Grift hun working paper over Migratie en Armoede gepresenteerd op de HDCA-
conferentie in Antwerpen. 

➢ Docent Bibi Mustapha van studierichting Economie onderhoudt contact met dr. Yolanda Grift 
van de Utrecht University School of Economics (U.S.E.), Faculteit Recht, Economie, Bestuur en 
Organisatie (REBO). Grift ondersteunt de alumni van de master Research Methods met het 
schrijven van een paper, afgeleid van hun thesis. 

➢ Dr. Madesta Lede (docent Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW)) onderhoudt 
contact met dr. T. Dulam van de Universiteit Utrecht. In maart 20223 is er een missie van dr. 
Dulam en dr. Hassink van ESE naar Suriname gepland. 

➢ De Divisie Vrouw & Baby in het UMCU en het Julius Centrum werkt samen met Anton de Kom 
Universiteit en het gelieerde Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Dit onderzoekt focust zich 
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op een gezonde zwangerschap, bevalling en kraamtijd voor moeder en kind en 
baarmoederhalskanker.  Om bezoeken te ondersteunen is er in 2017 en 2019 een Europese 
Unie KA107 Staff Exchange beurs aangevraagd en toegekend.  

➢ Dr. Kodan, prof. dr. Bloemenkamp en dr. Verschueren zijn (co-)promotor van Zita Prüst, die 
vanuit haar wetenschapsstage bij de studie Geneeskunde (UU) een promotie is gestart naar 
perinatale sterfte in Suriname. Bij de missie van oktober 2022 is een worksshop gehouden en 
in Feb 2023 is een symposium gepland over Maternale Sterfte en Youth Health.  

➢ Dr. Margot van den Berg werkt aan een project genaamd virtual learning Sranantongo project. 
➢ Docent dr. Pherai en prof. dr. Kummeling zijn bezig met de invulling van het curriculum van 

de nieuwe AdeKUS master wetgevingsleer. 
 

3. Planning 2022/2023 :  
Voor het academisch jaar 2022/2023 staan de volgende actiepunten ter verbreding en verdieping van 
de samenwerking: 
- Bijzondere leerstoelen  
- Onderzoek  
- Onderwijs en begeleiding van mastertheses  
- Uitwisseling van expertise en inkijkstages 
- Ontwikkelen van masteropleidingen 
- Online cursussen in exacte vakken 
- Het stimuleren van samenwerking en interactie tussen haar studenten en wetenschappers 
- Gemeenschappelijk beurzen aanvragen ten behoeve van de eerdergenoemde activiteiten. 

 
Ad. 1 Bijzondere leerstoelen 
ADEKUS heeft een tekort aan hoogleraren. Creëren van bijzondere leerstoelen (vanuit UU) in 
Suriname ter begeleiding van Surinaamse docenten op weg naar het hoogleraarschap.  
 
Ad. 2 Joint onderzoek uitvoeren met docenten UU 

a. Veel nieuwe onderzoeksgebieden te exploreren in Suriname:  Geneeskunde / Global Health / 
Epidemiologie / medicinale planten studies / Food and Foodsecurity / Macro-economische 
studies over kleine open economie / literatuur/ Onderwijskunde / Gender studies/ taalkunde 
/ Kinderrechten / AML_CFT-studie (Prof. Brigitte Unger) / Luchtvaartrecht / Public International 
Law / Gas_OIL and Energy studies / etc. 

b. Vaktechnisch/expert ondersteuning vanuit de kant van de UU richting ADEKUS 
 
Ad. 3 Ondersteuning en begeleiding  
Vanuit de ADEKUS is er behoefte aan capaciteitsversterking voor een aantal disciplines. In dit kader 
wordt regelmatig/ vrijblijvend aan collega-docenten van de UU gevraagd voor assistentie bij de 
werving. Sollicitaties van ADEKUS zijn doorgestuurd naar docenten bij de UU voor het verzorgen van 
chemie en wiskunde op de Faculteit der Wis-en Natuurkundige Wetenschappen (FWNW/ADEKUS). Er 
zal hier meer aandacht en structuur aan gegeven worden.  
 
Ad. 4 Inkijkstages 
Uitwisselingsprojecten van TAP/OBP (Ondersteunend en Beheer personeel) en ook WP oriëntatie op 
interne processen; bevorderen van stafmobiliteit. Gepland staan missies van Directeur Bureau en 
manager FZ. 

https://www.verloskundesuriname.org/
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Ad. 5 Begeleiding van mastertheses  
Vanuit beide universiteiten zal gekeken worden naar de mogelijkheid bieden dat studenten hun 
thesisonderzoek kunnen doen bij de partnerinstelling; ook vanuit beide universiteiten zullen er 
begeleiders aangewezen worden, om zo deze joint thesis begeleiding te faciliteren.  
 
Ad. 6 Ontwikkelen van masteropleidingen 
Ondersteuning vanuit de UU bij de curriculumontwikkeling van ADEKUS (bestaande en nieuwe 
programma’s; standaard en specialistische masterprogramma’s). Hier dient ook meer aandacht voor 
werving van docenten vanuit de UU te komen.  
 
Ad. 7 Online cursussen in exacte vakken 
Nog nader te bepalen 
 
Ad. 8 Het stimuleren van samenwerking en interactie tussen haar studenten en wetenschappers door 
bijvoorbeeld het organiseren van webinars 
Nog nader te bepalen 


